INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(22/08/16 – 04/09/16)
Activitat del Grup Municipal
Concertem reunions amb diferents agents polítics per tal d'impulsar acords en el marc de les
juntes generals d'algunes empreses municipals, assumptes relacionats amb propostes que la CUP
de Reus ja ha portat en diferents consells d'administració.
Assistim i donem cobertura i logística per a la celebració dels actes relacionats amb la Diada
d'enguany. Fem difusió dels actes que convoca l'esquerra independentista, en especial de la
manifestació que es fa a Reus el mateix dia 11 de setembre.
Continuem treballant per tal de preparar el següent ple municipal, que finalment serà el dia
15/09/2016. Treballem en diferents mocions de caire social i polític i preparem un esbós dels
diferents precs i preguntes que hi podem presentar.
Fem públic el nostre posicionament al voltant del fet que tornarem a presentar un contenciós
administratiu a la nova ordenança de civisme aprovada pel Ple municipal, després d'un empat que
va ser desbloquejat pel vot de qualitat de l'alcalde de Reus. Els motius serien els mateixos que
amb l'anterior contenciós que vam presentar en l'ordenança de civisme aprovada entre CiU i el PP.
Participem dimecres de l'acte institucional a l'Ajuntament i al Teatre Bartrina relacionats amb la
Diada Nacional de Catalunya en els que hi participa la presidenta del Parlament Carme Forcadell,
per tal d'adherir-nos a aquests actes i també per fer suport a la presidenta en la causa oberta
contra ella per donar tràmit al Parlament a l'inici de la desobediència, que ha estat admesa a tràmit
el Tribunal Constitucional. Així mateix, els nostres càrrecs electes participen dels altres actes de la
Diada, la marxa de torxes de Reus, l'ofrena floral institucional al Baluart, l'homenatge a Carrasclet
a Capçanes, la concentració de l'ANC a Tarragona i finalment a la manifestació de l'EIC a Reus.
Fem reunions institucionals amb diferents regidors per tal d'avançar en diferents qüestions de futur
plantejades per la CUP, amb representants de treballadors, amb tècnics de l'Ajuntament per tal
d'encarar les properes setmanes.
Els Grup Municipal es coordina amb la Comissió de Territori i Sostenibilitat i la Comissió animalista
per tal de preparar actuacions en el calendari.

A sota resum de les reunions assistides per part de membres de l'assemblea de la CUP
relacionades amb l'Ajuntament.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Aquesta setmana no hi ha hagut cap reunió de caràcter institucional per part de l'Ajuntament.

Reunions i actes institucionals previstos
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comissió Informativa de Serveis a les persones. 12/09/2016
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics. 12/09/2016
Comissió Informativa de Serveis Territorials. 12/09/2016
Comissió Informativa de Transparència. 12/09/2016
Consell Consultiu de les Dones. Consell Comarcal. 13/09/2016.
Ple de l'Ajuntament. 15/09/2016.
Descoberta a l'Ajuntament del quadre dedicat a Jaume Gil Aluja. 15/09/2016.
Inauguració del curs acadèmic de la URV al Teatre Bartrina amb presència de la consellera
Meritxell Ruiz. 16/09/2016
Festa de les Flors al barri Fortuny. 18/09/2016.

PREMSA
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

ACTES ORGANITZATS PER ENTITATS ALS QUE ASSISTIM
Aquesta setmana no assistim a cap acte organitzat fora de l'Ajuntament per entitats,
organitzacions o ciutadans en general, més enllà dels organitzats per entitats en motiu de la Diada
ja detallats més amunt. .
–

